
House of Flanders (HoF) is een ontmoetingsplaats voor alle Vlamingen 

die verantwoordelijkheid dragen in het bedrijfsleven, de politieke, 

academische, wetenschappelijke en culturele wereld of andere 

belangrijke maatschappelijke groepen. Het doel is het faciliteren van 

gemeenschappelijke belangen en creëren van synergieën.

Wat is ICF?
International Club of Flanders is een 

unieke ontmoetingsplek voor beslis-

singsnemers uit diverse werelden en 

uiteenlopende sectoren. Zakenleven, 

academische, culturele en politieke 

wereld krijgen hier de gelegenheid 

om toegevoegde waarde te bieden én 

te vinden om zakelijke, maatschap-

pelijke en persoonlijke doelen te be-

reiken. 

www.clubofflanders.com

Wat is Faculty Club?
Faculty Club is de ontmoetingsplaats 

bij uitstek voor netwerking tussen 

academici en ondernemers. Ze 

hechten daarbij enorm veel belang 

aan authenticiteit, onderling vertrou-

wen en respect. We engageren ons 

bovendien om onze diensten aan te 

bieden met het oog op duurzame 

ontwikkeling. Dat zit stevig verweven 

in heel onze bedrijfsvoering.

www.facultyclub.be

Wat is vzw Stop Darmkanker?
“Kennis delen kan levens redden” 

is het motto van Stop Darmkanker. 

De missie van deze vzw is duidelijk: 

ze wil iedereen overtuigen dat door 

vroegtijdige opsporing van poliepen 

en darmkanker het sterftecijfer van 

darmkanker drastisch zal dalen. Via 

diverse kanalen, waarbij internet en 

sociale media een belangrijke rol 

spelen, organiseert zij acties om in-

formatie en voorlichting te geven over 

darmkanker. De kennis over deze 

sluipmoordenaar is bij het brede pu-

bliek nog steeds ontoereikend.

www.stopdarmkanker.be

“House of Flanders” Mechelen
Antwerpsesteenweg 92 - 2800 Mechelen

secretariaat@houseofflanders.be

www.houseofflanders.be

Partners
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Waaruit bestaat het samenwerkingsakkoord?
ICF en Faculty Club organiseren events en masterclasses waaraan leden van 

House of Flanders aan exclusieve voorwaarden kunnen deelnemen. 

Aan Stop Darmkanker doneert House of Flanders de bijdrage voor de sprekers.
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Bestuur

U wenst lid te worden van deze b(l)oeiende businessclub?
Doe uw aanvraag via: houseofflanders.be/lid-worden

Voorzitter   Honoré Pitteljon  honore@houseofflanders.be

Bestuurder   Dirk Haesevoets  dirk@houseofflanders.be

Bestuurder - Schatbewaarder Nail Kurum  nail@houseofflanders.be

  

Antwerpsesteenweg 92
2800 Mechelen

BTW BE 0537.903.701

Secretariaat: secretariaat@houseofflanders.be
www.houseofflanders.be

ING BE27 3631 2441 5573

Het lidmaatschap van House of Flanders biedt heel wat voordelen. 
We geven u hierbij graag een overzicht:

• Lid van een exclusieve businesscommunity

• House of Flanders heeft zijn zetel in het prachtige Kasteel Sint-Michiels en Kasteel Tivoli

• Prioritair gebruik van de faciliteiten (vergader- en ontvangstruimten, bedrijfsevenementen,...), 
ingevuld volgens uw persoonlijke noden

• Login voor de HoF-app met ledeninformatie, activiteitenkalender

• Deelname clubactiviteiten, lezingen en debat met topsprekers, bedrijfsbezoeken, netwerkevents,...

• Deelname aan activiteiten van International Club of Flanders tegen ledenprijs

• Samenwerking en schaalvergroting tussen de leden van de community en bewegingsruimte om 
hiertoe zelf initiatieven te nemen

• 20% reductie op zaalhuur in Kasteel Tivoli en Kasteel Sint-Michiels

• 10% korting bij SISERA / Hugo Boss Mechelen

• 10% korting op overnachtingen in het Patershofhotel te Mechelen

Lidmaatschap van het HoF staat enkel open voor natuurlijke personen en is bijgevolg persoonlijk. 

Afgevaardigden of vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties zullen individueel als lid moeten 

toetreden. Een bedrijf of organisatie kan wel tegen voordeeltarief het lidmaatschap aanvragen voor 

verschillende door haar aan te duiden vaste vertegenwoordigers.

Kennismakingslidmaatschap voor 1 persoon
• eerste jaar     € 500

Ledenbijdrages

Lidmaatschap voor 1 persoon
• vanaf 2de jaar     € 600

Bedrijfslidmaatschap voor 3 personen 
• vanaf eerste jaar    € 1500

Lidmaatschapstarieven geldig vanaf 1 januari 2022. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via 
mail aan het secretariaat en dat minstens één maand voor de vervaldag van het lidmaatschap.

House of Flanders biedt u interessante debatlunches en lezingen met topsprekers, 
bedrijfsbezoeken, netwerkevents,...

Het programma vindt u op de website en in de HoF-app.

Controleer regelmatig www.houseofflanders.be voor updates en nieuwe data!

Lidmaatschap

Download de gratis HoF-app!
Beschikbaar voor iOS & Android

Download 
voor iOS

Download 
voor Android


